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PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 1116/2009 dėl aplinkai kenksmingų nuotekų valymo įrenginių, 
esančių Liuzino miestelyje (Šiaurės Lenkija), kurią pateikė Lenkijos pilietis H.L. 

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas teigia, kad Liuzino nuotekų valymo įrenginiai, pastatyti visai šalia 
gyvenamojo rajono, pažeidžia taikytinas aplinkos apsaugos nuostatas. Jis taip pat pažymi, kad 
įrenginių skleidžiami kvapai ir triukšmas ne tik kenkia vietos gyventojų gyvenimo kokybei, 
bet ir kelia pavojų sveikatai. Kadangi į jo skundą kompetentingos nacionalinės valdžios 
institucijos neatsakė, jis ragina Europos Parlamentą įsikišti.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2009. m. lapkričio 23 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2010. m. liepos 12 d.

„Direktyvoje 91/271/EEB dėl miesto nuotėkų valymo1 nustatyti nuotekų valymo aplinkos 
apsaugos tikslai, t. y. visiems valymo įrenginiams privalomi tam tikri kiekybiniai tikslai.
Tačiau joje nenustatoma, kokias technologijas leidžiama arba draudžiama naudoti. Valstybės 
narės turi teisę rinktis tinkamą turimą technologiją ir atsako už šį pasirinkimą; jeigu 
naudojamasi ES finansavimo priemonėmis pagal sanglaudos politiką, turi būti joms taikomų 
principų ir sąlygų.

Kvapų ir triukšmo klausimu Komisija norėtų pabrėžti, kad tais atvejais, kai nuotekoms 

                                               
1 OL L 135, 1991 5 30, p. 40–52.
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netaikomi kiti Sąjungos arba nacionaliniai teisės aktai, taikomos Direktyvos dėl atliekų 
2006/12/EB1 nuostatos ir kad pagal šią direktyvą reikalaujama, jog atliekos būtų šalinamos 
nesukeliant triukšmo ar kvapų2.

Aplinkos triukšmo vertinimui ir valdymui taikomas Sąjungos teisės aktas – Direktyva 
2002/49/EB3. Pagal šią direktyvą valstybės narės savo nuožiūra sprendžia dėl ribinių triukšmo 
verčių ir kitų triukšmo mažinimo priemonių. Pagal šią direktyvą nustatoma, kad valstybės 
narės privalo parengti triukšmo žemėlapius ir veiksmų planus, skirtus aplinkos triukšmui tam 
tikrose zonose, kuriose triukšmas itin didelis, t.y. aglomeracijose, turinčiose daugiau kaip 
250 000 gyventojų, valdyti. Iš Lenkijos valdžios institucijų atsakymo matyti, kad Liuzino 
miesteliui direktyva netaikoma, nes jame yra apie 7 000 gyventojų.

Kita atliekų apdorojimo įrenginių plėtros projektui, kurį mini peticijos teikėjas, taikoma 
direktyva yra iš dalies pakeista Direktyva 85/337/EB4 (Poveikio aplinkai vertinimo 
direktyva). Pagal PAV direktyvą projektui galėtų būti taikomas II priedo 11 dalies c punktas –
pramoninių ir buitinių atliekų šalinimo įrenginiai (neįtraukti į I priedą) ir II priedo 13 dalis:
„Bet kurių I ir II prieduose išvardytų ir jau įgyvendintų, įgyvendinamų ar leistų įgyvendinti 
projektų pakeitimas ar išplėtimas, galintis daryti reikšmingą neigiamą poveikį aplinkai.“

II priede nurodytų projektų atveju valstybės narės, atsižvelgdamos į direktyvos III priedą, turi 
nustatyti – kiekvienu konkrečiu atveju patikrinti arba vadovautis ribinėmis vertėmis ar 
kriterijais, ar reikia atlikti projekto vertinimą dėl to, kad jis galėtų turėti reikšmingą poveikį 
aplinkai. Jeigu valstybės narės kompetentinga institucija nustato, kad projektas gali turėti 
reikšmingą poveikį aplinkai, turi būti atliekamas poveikio aplinkai vertinimas (PAV).
Atliekant PAV turi būti vertinamas tiesioginis ir netiesioginis poveikis, o projekto užsakovo 
kompetentingoms institucijoms pateikta su aplinka susijusi informacija turi apimti atitinkamą 
informaciją, kaip nurodyta PAV direktyvos 5 straipsnio 3 dalyje. Be to, vykdant PAV 
procedūrą, turėtų būti konsultuojamasi su valdžios ir kitomis institucijomis, kurios galėtų būti 
susijusios, nes atsako už tam tikrus aplinkos klausimus, o priimant sprendimą duoti sutikimą 
turėtų būti atsižvelgiama į minėtų konsultacijų rezultatus ir į užsakovo kompetentingoms 
institucijoms suteiktą informaciją (tai yra PAV procedūros dalis). Galiausiai, sprendimas 
duoti sutikimą arba jo neduoti turėtų būti prieinamas visuomenei. 

Peticijos pateikėjas taip pat nurodo, kad Pomeranijos vaivadijos maršalkai buvo neteisėtai 
suteikta subsidija įrenginių plėtrai. Peticijoje nėra išsamesnės informacijos apie šią subsidiją, 
taigi nežinoma, ar ji iš tikrųjų susijusi su ES finansavimu.

Išvada

                                               
1 OL L 114, 2006 4 27, p. 9–21.
2 Direktyva 2006/12/EB (OL L 114, 2006 4 27) 4 straipsnio 1 dalis: „Valstybės narės imasi būtinų priemonių 
užtikrinti, kad atliekos būtų panaudotos ar pašalintos nesukeliant pavojaus žmonių sveikatai ir nenaudojant 
procesų ar būdų, galinčių pakenkti aplinkai, visų pirma: . . b) nesukeliant nepatogumų dėl triukšmo ar kvapų; . . 
."
3 OL L 189, 2006 4 27, p. 12–25.
4 Tarybos direktyva 85/337/EEB dėl tam tikrų valstybės ir privačių projektų poveikio aplinkai vertinimo (PVA 
direktyva, OL L 175, 1985 7 5, p. 40), kurią iš dalies keičia direktyvos 97/11/EB (OL L 73, 1997 3 14, p. 5) ir 
2003/35/EB (OL L 156, 2003 6 25, p. 17).
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Vadovaudamasi informacija, kurią suteikė peticijos pateikėjas, Komisija neturi priežasčių 
manyti, kad Miesto nuotekų valymo, Aplinkos triukšmo ir PAV direktyvos buvo taikomos 
netinkamai. Jeigu peticijos teikėjas pateiks daugiau informacijos, kuria remdamasi Komisija 
galėtų įvertinti šiuos klausimus atsižvelgdama į pirmiau minėtas direktyvas, Komisija šį 
reikalą galės išnagrinėti išsamiau.“


